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xarvio® SCOUTING

În încercarea de a sprijini fermierii în fața provocărilor 
agriculturii, BASF vine cu o nouă inițiativă din domeniul 
digital: noua aplicație xarvio® SCOUTING.

Aplicația, disponibilă atât pentru Android cât și pentru iOS, 
oferă o suită completă de soluții digitale care vine în ajutorul 
fermierilor pentru a-și îmbunătăți procesul de planificare a 
activității din fermă, scăzând riscurile și ducând la creșterea 
gradului de predictibilitate. 

Astfel, fermierii obțin un nivel sporit de sustenabilitate, 
având parte de asistență digitală care îi ajută să-și 
folosească la capacitate maximă loturile agricole și 
să-și eficientizeze producția, în timp ce economisesc 
pe cât posibil resursele și timpul investit. 

Beneficii:

• Utilizarea tehnologiei de recunoaștere a imaginilor pentru identificarea buruienilor, a bolilor și altor documentări;
• Memorarea și documentarea vizitelor făcute pe câmp în secțiunea „Plimbări Scouting” pentru un istoric complet, 
disponibil oricând;
• Conectarea la întreaga rețea de utilizatori prin funcția Radar, aflând astfel starea fermierilor care folosesc și ei aplicația;
• Primești notificări și alerte despre posibilele riscuri și amenințări în zona în care locuiești; 
• Folosirea algoritmilor de învățare profundă ce face ca aplicația să se perfecționeze continuu;

Mai precis, la ce te ajută aplicația xarvio® SCOUTING: 

Scanează codul QR cu telefonul 
ca să poți descărca simplu și 
rapid aplicația xarvio® SCOUTING 

1. Identifici buruienile
Este esențial să știi cu ce fel de dăunători te confrunți din primele stadii de vegetație, pentru a ști cum și cu ce să 
acționezi. Aplicația xarvio® SCOUTING te ajută să identifici rapid și cu ușurință chiar și buruienile cele mai greu de 
deosebit, având capacitatea de a identifica peste 120 specii, cu o precizie deosebită. În urma testelor a reieșit că 
precizia este de peste 80% în cazul a 96% din baza de date existentă. 

2. Identifici bolile
Ai parte de ajutor și în recunoașterea agentului patogen cu care se confruntă culturile tale prin identificarea simptomelor 
apărute la nivelul frunzelor, tulpinilor sau lanului. La momentul actual, aplicația recunoaște cu o precizie între 75-100% 
un total de 139 de boli ce pot apărea în peste 40 de culturi, iar baza de date este în creștere, ea fiind actualizată 
constant. 

Pentru a te ajuta să acționezi la momentul oportun, cu ajutorul funcției Radar, afli rapid dacă fermierii din zona ta, care 
folosesc aplicația, se confruntă cu atacuri ce te-ar putea afecta și pe tine. 

3. Monitorizezi dăunătorii
xarvio® evaluează și numără automat insectele dăunătoare din capcanele galbene de monitorizare, aplicația având 
capacitatea de a face diferența dintre insecte și dăunătorii relevanți. La fel ca și în cazul identificării bolilor, funcția 
Radar te va avertiza dacă invazia cu care se confruntă fermierii vecini, care folosesc aplicația, te poate afecta și pe tine.

4. Estimezi necesarul de nutrienți
Aplicația măsoară atât nivelul de azot utilizat în culturile de grâu și rapiță, cât și masa vegetativă, pentru ca tu să ai parte 
de rezultate precise și ușor de interpretat.

5. Măsori gradul de răsărire
Numeri ușor și rapid cu ajutorul telefonului plantele răsărite pe metrul pătrat, estimare ce te va ajuta să salvezi timp și 
să optimizezi strategia de fertilizare pentru a ajunge la nivelul dorit de producție. În prezent, se poate analiza gradul de 
răsărire în cazul culturilor de porumb și sfeclă de zahăr, însă în curând va fi disponibilă și pentru culturile de bumbac, 
rapiță, soia, grâu și orz.

6. Estimezi daunele foliare
Măsori cu ușurință suprafața afectată a frunzelor, cât și proporția dintre culoarea normală a aparatului foliar și zonele cu 
probleme. Obții astfel cu ajutorul aplicației o estimare a gradului de infestare sau a efectului factorilor de stres asupra 
plantelor de cultură.
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Aplicația AgAssist – asistentul tău digital

Beneficii:

• O soluție mobilă și ușor de folosit care îți vine în ajutor cu recomandări despre produse agricole, cât și cu informații 
specifice locației setate;
• Ai acces la aplicație de oriunde ai fi, fie că ești online sau offline; 
• Oferă posibilitatea de a-ți personaliza tipul de conținut în funcție de ariile de interes;
• Ești cu un pas înaintea vremii, datorită prognozei meteo primită din timp direct pe aplicație;
• Ești mereu pregătit datorită recomandărilor și sfaturilor personalizate pentru tipul tău de recoltă;
• Ai la îndemână întreg catalogul cu produsele și recomandările BASF.
• Ştii care este momentul optim de aplicare al produselor.

Dintre soluțiile digitale pentru agricultura viitorului face 
parte și AgAssist, noua aplicaţie mobilă, disponibilă direct 
pe smartphone sau tabletă, atât online, cât și offline. Este o 
soluție mobilă excelentă care te ajută să-ți protejezi culturile 
și pe care o poți personaliza pentru a te ține la curent doar 
cu ceea ce te interesează.

Aplicația AgAssist îți pune la dispoziție o gamă largă de 
informații. Pe de-o parte, ești la curent cu detalii despre 

soluțiile și produsele BASF, dar și recomandări privind 
folosirea specifică a produselor în funcție de locația 
setată. Pe de altă parte, datorită setării de locație și 
pragului personal, primești prognoze meteo regionale 
și individuale, avertismente privind riscul de boală, 
știri și noutăți conform zonei setate.

Pentru ca aplicația să fie cât mai eficientă și utilă, poți marca drept favorit tipul de conținut care te interesează și vei 
avea acces mai rapid la aceste secțiuni, transformând astfel aplicația în asistentul tău personal care îți prezintă doar 
informațiile de interes.

Domeniile de aplicare ale soluției AgAssist sunt cât se poate de diverse, pentru a cuprinde toate nevoile fermierilor. În 
plus, gama de module este constant extinsă și o poți actualiza ori de câte ori dorești. Mai jos îți prezentăm o parte din 
componentele principale:

1. Protecția culturilor:
- Informații și recomandări despre produsele potrivite culturilor și nevoilor tale
- Soluții și recomandări pentru problemele cu care te confrunți
- Avertizări de boală care te ajută să previi pierderile și să crești producția
- Bune practici și recomandări agronomice regionale
- Ştiri și noutăți BASF care te țin la curent cu promoțiile speciale din timpul sezonului 
- Calculator cu care afli cum adaptezi doza în funcție de suprafața peretelui foliar la pomii fructiferi
- AgSolutions Finder îți oferă sugestii de produse doar pe baza nevoilor tale. 
Alege problemele cu care de confrunți în cultura ta și vei primi recomandările noastre de produse.

2. Vremea:
- Prognoza meteo în zona ta și avertismente automate cu privire la situațiile meteorologice extreme
- Siguranța și performanța produselor BASF
- Condiții meteo de pulverizare: evaluăm condițiile meteo pentru a îți recomanda cea mai bună perioadă de aplicare 
a produselor.
- Eviți drumurile inutile 

3.Personalizarea și configurarea aplicației în funcție de nevoile tale
- Filtrezi conținutul conform nevoilor personale
- Setezi aplicația pentru a avea cea mai bună și mai simplă interfață
- Configurezi produsele și culturile de interes pentru un acces rapid

Scanează codul QR cu telefonul 
ca să poți descărca simplu și 
rapid aplicația AgAssist
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Parteneriatul digital pentru fermierii români dintre BASF și AGRIVI

Din dorința de a veni în întâmpinarea nevoilor actuale ale fermierilor români și a-i ajuta în tranziția către agricultura 
digitală, BASF a ales platforma software AGRIVI pentru diversificarea portofoliului de soluții din domeniul digital. Ținând 
cont de provocările agriculturii moderne, definită de un caracter tot mai imprevizibil al vremii, o dificultate ridicată de 
combatere a agenților patogeni și o insuficiență din ce în ce mai acută a resurselor naturale, fermierii necesită susținere 
în plus în găsirea celei mai optime soluții de management a fermei. 

Cunoscută la nivel mondial ca lider pe segmentul Ag-Tech, 
platforma AGRIVI este o soluție completă de gestionare 
digitală ce supraveghează totalitatea proceselor din ferme 
sau cooperative, oferind capacități avansate de planificare, 
trasabilitate și analiză a întregului flux de producție. Astfel, 
fermierii au oportunitatea de a-și digitaliza toate procesele 
care au loc în fermă pentru a ajunge să facă decizii mai 
coerente, care duc la recolte mai bogate, de o calitate mai 
bună. 

Parteneriatul dintre BASF și AGRIVI a devenit o realitate 
în contextul în care fermierii au nevoie de soluții moderne, 

adaptate noilor realități din agricultura contemporană, 
soluții care să-i ajute să monitorizeze întregul flux 
de activități din fermă și să ia cele mai bune decizii. 
Platforma AGRIVI completează setul de soluții 
inovatoare oferite deja de BASF, constituite din 
aplicația AgAssist și soluția xarvio™ SCOUTING. 
Astfel, BASF este alături de fermierii români nu doar 
prin produsele pe care le oferă, ci îi susține și în 
procesul de digitalizare, oferindu-le soluțiile care au 
fost considerate cele mai performante și potrivite. 

Beneficii multiple pentru fermieri

tehnologii digitale pentru agricultură, în funcție de nevoi: 
stații meteo, imagistică prin satelit sau aplicații de gestiune 
a parcului auto sau de utilaje. Astfel, platforma AGRIVI le 
permite să atingă cel mai eficient nivel de management a 
fermei, având dintr-un foc o privire de ansamblu asupra 
tuturor intrărilor și proceselor ce au loc.

Cu ajutorul soluției digitale AGRIVI, fermierii au șansa 
de a gestiona într-un mod simplu și rapid toate 
activitățile care au loc pe câmp sau în cadrul fermei, în 
timp ce au acces și la cele mai bune practici agricole 
de actualitate. Datorită complexității platformei, 
fermierii pot analiza producția direct în AGRIVI și tot 
acolo își pot planifica întreg sezonul agricol. În plus, 
au opțiunea de a integra în cadrul platformei și alte 
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Pentru producătorii de vinuri, platforma AGRIVI oferă un 
modul separat ce permite monitorizarea tututor activităților 
efectuate în timpul procesării strugurilor și realizarii vinului 
– de la activitățile din cramă până la etapa de vânzare 
precum și analiză detaliată a tuturor pașilor intermerdiari. 

Colaborarea dintre compania BASF și platforma AGRIVI a 
început în anul 2021 cu un proiect pilot, al cărui obiectiv a 
fost identificarea abordărilor ideale adaptate condițiilor din 
România. În cadrul proiectului, participanții au învățat care 
sunt capabilitățile și beneficiile platformei, pentru a putea 
profita la maxim de oportunitățile oferite. Ulterior acestui 
pas, ei au creat planificări de sezon agricol, au monitorizat 
volumul de ore de lucru, activitatea specifică fermei și 
inputurile, și au înregistrat și dinamica costurilor în timp real. 
După testarea capacităților platformei AGRIVI, utilizatorii 
și-au dat seama rapid de beneficiile și ajutorul real pe 

care le oferă luarea unor decizii pe baza datelor 
introduse. Începând de la managementul integrat al 
tuturor resurselor, operațiunilor, finanțelor și forței de 
muncă, la posibilitatea extinsă de raportare și analiză, 
avantajele oferite de platformă au făcut ca ea să fie 
excelent primită de participanții la proiectul pilot.
Proiectul a trecut în etapa următoare, cea în care 
platforma este implementată într-un grup selectat de 
fermieri la nivel național. Pe lângă punctul forte de 
acces la secțiunea de management a fermei, soluția 
AGRIVI mai oferă și acces la informații tehnice, agro-
economice și alerte meteo. Toate aceste beneficii 
vor facilita procesele administrative din cadrul unei 
ferme și vor asigura fermierilor instrumentele de care 
au nevoie pentru a ajunge la o analiză detaliată a 
activității în vederea optimizării profiturilor.

Modulul Field Operations (Lucrările câmpului) este o vizualizare bazată pe hartă a tuturor informațiilor relevante pentru 
producția în fermă, concentrându-se pe comenzile/activitățile de lucru și alte informații relevante pentru planificarea 
activităților de lucru, cum ar fi prognoza meteo, indici de vegetație și prezentarea generală a înregistrărilor de cercetare 
pe câmp și a culturii.

1. Vizualizare bazată pe hartă;

2. Sfaturi agronomice pentru o mai bună luare a deciziilor;

3. Informații detaliate despre vreme pentru planificarea activității;

4. O viziune structurată asupra activităților.

Lucrările câmpului le permit utilizatorilor să gestioneze mai ușor activitățile pe teren prin:

Informații
în timp real

Urmărirea
lucrărilor din câmp

Analiza
fermei

Trasabilitate Interconectare cu
alte aplicații


